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Nesta edição, confira: 

• Ganhadores da AOTP Portuguese National Competition 2020 

• Entrevistas com professores dos alunos vencedores 

• Nova diretoria da AOTP eleita para a gestão 2020-2022 

• Entrevista com a Prof. Ana Lúcia Lico, da Abrace 

• Informações sobre eventos e materiais didáticos, incluindo 

EMEP online e Portuguese Language Journal com chamada em 

aberto! 

• Sugestões de leitura de autores negros e autoras negras

Uma das faces do mural “Etnias”, por Eduardo Kobra. Rio de Janeiro, 
2016. Foto de Anderson Guerra, by Pexels.com.
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Palavra do Presidente

Caros colegas,

Espero que estejam todos bem e que tenham superado os 
desafios que a pandemia nos criou a meio do semestre e nos atirou 
para situações novas e imprevistas que nos obrigaram a repensar e 
refazer tanto em tão pouco tempo.

Devido a esta situação, a AOTP resolveu cancelar o IX EMEP 
presencial que se ia realizar em agosto na Harvard University, mas 
lançando mão das tecnologias de comunicação e informação a que 
agora temos acesso e a que nos tivemos que habituar tão 
rapidamente, a comissão organizadora está no processo de organizar 
um EMEP menor online. Fiquem atentos, em breve vamos anunciar o 
programa que se vai realizar nos mesmos dias 7 e 8 de agosto de 2020 
em que o IX EMEP estava programado. Em 2021, quando a situação 
estiver melhor controlada, a Harvard University irá então receber-nos.

Entretanto, no dia 31 de julho a AOTP vai participar do evento 
virtual “Pretuguês: Teaching Portuguese in the US while Black” 
generosamente organizado pela professora Luana Reis da University 
of Pittsburgh e o professor Edvan Brito da University of Arkansas; com 
palestras dos professores Paulo Dutra da University of New Mexico, 
Leonora Soledad da Michigan State University e Nilma Dominique do 
Massachusetts Institute of Technology. É de grande importância 
aproveitar este verão para rever planos de aulas e currículos tendo em 
vista questões de diversidade e mudança. Este evento oferece um bom 
ponto de partida para refletir sobre como diversificar materiais e 
conteúdo; como abordar acesso, poder e justiça social; como envolver 
os alunos na criação de conhecimento, conteúdo e currículo; como 
adotar o uso diversificado da linguagem em interações; e como 
envolver-se a nível institucional, local, estadual, regional e nacional 
para defender a equidade.

Ainda no mesmo mês, a AOTP vai participar na organização de 
um outro evento também virtual, mas focado especificamente em 
experiências de ensino online e em tecnologia. Este evento, 
organizado pelo professor Luciano Tosta da University of Kansas, vai 
reunir vários professores com diferentes experiências de ensino online 
que compartilharão princípios e orientações para os colegas que 
busquem novas ideias, ferramentas e recursos disponíveis.
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A diretoria da AOTP tomou uma outra decisão que muito de 
apraz informar a todos os membros da nossa organização, e todos 
os interessados no ensino da língua portuguesa. O Portuguese 
Language Journal, que até agora estava disponível somente aos 
membros da AOTP, vai agora passar a acesso aberto através do 
website da própria publicação. O PLJ#13 já está todo disponível 
para consulta online. 

É também com grande prazer que neste boletim anunciamos 
os vencedores da Competição Nacional da AOTP. Não deixem de 
ver os vídeos e desenhos vencedores; são magníficos e mostram o 
grande compromisso com o aprendizado e ensino de alunos e 
professores. Este primeiro ano, definitivamente estabeleceu 
expetativas muito altas em relação à competição que abriremos para 
2020/21.

Finalmente, concluídas as eleições para a diretoria, em nome 
da AOTP quero expressar o meu maior agradecimento aos colegas 
que terminam os seus mandatos, Débora Ferreira da Utah Valley 
University, Ivian Destro da Florida International University, Rodrigo 
Maia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Cássia de 
Abreu da University of California San Diego e San Diego State 
University por todo o trabalho desenvolvido nos últimos anos. 
Também em nome da AOTP dou as boas-vindas aos novos 
membros que este ano iniciam os seus mandatos na diretoria da 
organização, Megwen Loveless da Tulane University como 
Representante do South Atlantic, Bruna Sommer-Farias da 
University of Arizona na Coordenação do Boletim, Helen Santos da 
Mico Sapeca como Representante do Rocky Mountains e Tatiana 
Dutraemello da como Representante do Pacific. Agora é mãos à 
obra!

Um bom verão e um grande abraço,

Luis Gonçalves
Princeton University

AOTP – American Organization of 
Teachers of Portuguese, President
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CONGRATULATIONS TO
OUR WINNERS! 

A N N O U N C E S  T H E  R E S U L T S  O F  T H E

AOTP PORTUGUESE

NATIONAL

COMPETITION 2020

P O R T U G U E S E :  M Y  P R E S E N T ,  M Y  F U T U R E

THE AMERICAN ORGANIZATION OF
TEACHERS OF PORTUGUESE 

WWW.AOTPSITE.NET
Get to know their works:

COLLEGE
 

FIRST PLACE: Trivan Menezes
Princeton University
SECOND PLACE: Benjamin Sawyers 
University of Arkansas
THIRD PLACE: Nayeli Perez and Tyler Costello
University of Arkansas
 
 

MIDDLE &
HIGH SCHOOL

 

FIRST PLACE: Andres Espinoza
Downtown Doral Charter Upper School
SECOND PLACE: Carina Mariaca
Ronald Reagan Senior High School

THIRD PLACE: Marco Barreirinhas
Miami Beach Senior High School
 
 

COMMUNITY &
ELEMENTARY

SCHOOL
 

FIRST PLACE: Nicole Sardinha
Downtown Doral Charter Elementary School
SECOND PLACE: Gabriel Menezes Rusznak
Associação Brasileira de Cultura e Educação (ABRACE)

THIRD PLACE: Valentina Viegas-Lee
Associação Brasileira de Cultura e Educação (ABRACE)
 
 



A voz da vez: os professores e professoras! 
Nessa edição do nosso boletim, você vai conhecer mais sobre o trabalho dos professores e professoras 
que aceitaram a proposta da competição e proporcionaram aos seus alunos de português a 
oportunidade de criar e submeter os seus trabalhos. Leia os relatos para se inspirar em suas histórias 
e quem sabe preparar o seu projeto para a 
próxima edição da competição! 

“É preciso ter em mente que o 
processo é mais importante do 
que o produto. E isso vale não 
só para a aula de português, 
mas também para a vida.” Prof. 
Edvan Brito 

 O professor Edvan Brito, da University of 
Arkansas, foi o professor do aluno Benjamin 
Ryan Sawyers, contemplado com o segundo 
lugar na categoria College. Em seu vídeo, 
Benjamin falou sobre seu dia-a-dia na 
universidade e os planos para usar português 
no futuro. O professor Edvan descreveu como 
incorporou o projeto em suas aulas de 
Português Básico I e Português para Falantes de 
Espanhol I no outono de 2019: "Esta atividade 
representou uma das notas dos alunos para o 
semestre. As instruções gerais do projeto foram 
incluídas no programa do curso e seguimos um 
calendário de mais ou menos dois meses para 
realizar diferentes atividades. Começamos com 
uma discussão sobre o projeto e a organização 
das duplas. Depois, tivemos uma data para a 

submissão de um storyboard e do vídeo 
propriamente dito. No penúltimo dia de aula, 
fizemos uma pequena festa para assistir a todos 
os vídeos e fazer uma votação”. Como os alunos 
estavam em seu primeiro semestre de 
português, Edvan conta que o projeto foi 
desafiador. “Mesmo assim, as duas turmas se 
empenharam bastante e criaram projetos muito 
interessantes. A produção do vídeo também 
ajudou muito no aumento da motivação e do 
interesse dos alunos nas aulas.” 

“A partir desse projeto, os alunos 
começaram a ter uma outra 
visão da língua.”                           
Prof. Michele Uriarte 

 Na categoria Community and Elementary 
School, a professora Michele Uriarte, da 
Downtown Doral Charter Elementary School, 
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teve o trabalho de sua aluna Nicole Sardinha 
premiado em primeiro lugar. Ela nos deu 
detalhes sobre como implementou o seu 
projeto: “O projeto foi dividido em duas etapas: 
primeiramente estudamos sobre os países que 
tem a Língua Portuguesa como língua oficial. 
Os alunos foram divididos em 5 grupos e cada 
grupo teve dois países de fala portuguesa. Cada 
um deles teve que fazer uma pesquisa e montar 
um power point para apresentar para a sala. Os 
tópicos de cada grupo foram: país e capital, 
Geografia, cultura e outra língua falada nestes 
países. Depois de toda a pesquisa e 
apresentação, eu pedi a eles que pensassem no 
que eles gostariam de ser quando crescerem, ou 
seja, na carreira professional que eles sonham 
em ter e que relacionassem com a língua 
portuguesa usando o tema: “Português meu 
presente, meu futuro”. A partir desse projeto, os 
alunos começaram a ter uma outra visão da 
língua. Muitos pensavam que somente se falava 
Português no Brasil e em Portugal.” A 
professora Michele Uriarte recomenda a todos 
os professores que incluam essa atividade em 
seu currículo, frisando que “é muito importante 
guiar os alunos, abrir os horizontes.”  

 Docente da Downtown Doral Charter 
Upper School, o professor Eddie Verri teve o 
trabalho de seu aluno Andrés Espinoza 
contemplado com o primeiro lugar na categoria 
Middle & High School. Além de detalhes sobre a 
implementação do projeto em sua sala de aula, 
ele também falou dos desafios e dos benefícios 
do projeto aos seus alunos. O professor conta 
que este ano o projeto foi incorporado como 
tarefa de crédito extra, mas estará incluído no 
currículo no próximo ano, pois "o conceito de 
produção de vídeo temático produziu um ganho 
acadêmico bem interessante.” Ele declara que 
“o projeto foi muito bem recebido pelos alunos, 
e o interesse foi basicamente imediato! Tenho 
sorte de fazer parte de uma escola que está no 
seu primeiro ano de implantação do Programa 
de Português, e por isso o ânimo pelo avanço da 
língua é contagiante”. Ao comentar sobre o 
processo de implantação do projeto, o professor 
conta que seguir a rubrica do projeto foi o 
maior desafio: “Projetos que envolvem 
criatividade e tecnologia combinadas são bem 
complexos. Foi preciso um acompanhamento 
bem de perto para que os alunos cumprissem à 
risca todos os requerimentos. Tivemos muitos 
trabalhos igualmente excelentes ao vencedor, 
porém não foi possível submetê-los, devido a 
que em um quesito ou outro, não cumpriram às 
exigências. Não obstante, os benefícios foram 
imensos: avanço da proficiência na língua, 
crescimento em outras competências como 
informática, produção de áudio e vídeo, artes 
cênicas, produção de roteiro e texto, entre 
outras! O tema, em especial, levou os 
estudantes à conclusão do porquê estão 
aprendendo o português, ajudando-os desta 
forma a instrumentalizar o uso de pensamento 
crítico e criativo.” 
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Professor Eddie Verri, da Downtown Doral 
Charter Upper School, na Florida.



“[...] nossa influência na vida dos 
pupilos ultrapassa as paredes 
das escolas e indubitavelmente 
tem efeitos permanentes em 
suas formações acadêmicas e de 
vida em geral.” Prof. Eddie Verri 

 De maneira similar, a professora Anete 
Arslanian, da Miami Beach Senior High School 
que teve Marco Barreirinhas como aluno 
contemplado no terceiro lugar da categoria 
Middle & High School, também incorporou o 
projeto como tarefa de crédito extra. Ela explica 
que eles tiveram a oportunidade de desenvolvê-
lo em 3 etapas: “a primeira seria o 
brainstorming (planejamento) do conceito do 
vídeo a ser feito, a segunda etapa foi criar o 
roteiro e a terceira etapa foi produzir o vídeo.” 
A professora Anete, que também é vice-
presidente da AOTP, ressalta que “através desse 
projeto os alunos tiveram um profundo 
entendimento da importância de aprender a 
Língua Portuguesa. Os alunos curtiram pois eles 
tiveram a chance de produzir o vídeo e de 
julgar os trabalhos dos colegas. Houve uma 
competição interna na escola onde, através de 
uma enquete, os alunos decidiram os vídeos 
vencedores da escola. Essa seleção ocorreu em 
duas etapas (semifinalistas e finalistas)”. 

 A experiência da professora Beatriz 
Cariello, que implementou o projeto em uma 
turma de Ensino Médio da Ronald Reagan 
Senior High School, também culminou com a 
aluna Carina Mariaca contemplada com o 
segundo lugar. Nas palavras da professora 
Beatriz, “Carina Mariaca foi muito feliz na 
elaboração do vídeo, porque ela quis falar da 
sua experiência como filha de pai brasileiro e 
mãe argentina e de que forma o português está 
na sua casa, na escola, mas também no trabalho 

que ela desenvolve na comunidade de Doral, 
onde reside. E sua ideia de pedir a várias 
pessoas, em diferentes partes do mundo, que 
demonstrassem seu amor pelo português foi 
emocionante. Ela fez questão de entrar em 
contato com sua professora de português do 
Brasil e explicou a ela o concurso e o vídeo.” O 
diálogo com comunidades falantes de português 
foi muito importante na execução do projeto: 
“Como são alunos de Ensino Médio, muitos já 
trabalham e todos precisam de horas 

comunitárias. O curso de Português dá 
ferramentas para que os alunos usem a língua 
em seus trabalhos, incentiva que façam parte da 
Sociedade Honorária de Português e se valham 
da língua que estão aprendendo para ajudar a 
comunidade e promover tolerância e respeito. 
Alguns formandos se candidatam ao Miami 
Herald Silver Knight Award, um prêmio que 
reconhece estudantes que se destacam não 
apenas academicamente mas também pelo seu 
trabalho junto à sua escola e comunidade. Uma 
das áreas contempladas pelo Silver Knight é 
língua estrangeira, e os alunos interessados 
precisam desenvolver um projeto, implementá-
lo e apresentar para o coordenador a fim de ser 
indicado para concorrer ao prêmio 
representando a escola. Essas são algumas 
formas de usar o português no presente.” Para 

Professora Beatriz Cariello, da Ronald Reagan 
Senior High School
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impulsionar a reflexão sobre o uso do português 
no futuro, a professora ressalta o estudo de 
“países lusófonos, os aspectos de sua cultura, 
economia, política, literatura. Convidamos 
palestrantes para conversar com os alunos e 
falar de seus trabalhos e de que forma o 
português está incorporado ao que fazem. Essa 
reflexão de funcionalidade da língua não 
apenas para cumprir os créditos necessários 
para a admissão na universidade, mas também 
como forma de ser bem sucedido e ter melhores 
oportunidades ajudou os alunos a pensarem no 
português como parte da vida deles “para 
sempre”.  

Dicas aos professores! 
 Com base em sua experiência, os 
professores e professoras deixaram algumas 
dicas para quem quiser motivar seus alunos e 
participar em futuras edições da AOTP 
Portuguese National Competition: O professor 
Eddie Verri sugeriu: “Minha dica aos professores 
portanto é que passem aos seus alunos todo o 
entusiasmo e energia possíveis, que modelem 
positivamente os resultados que desejam. 
Quando os alunos veem entusiasmo em nós, 
eles responderão da mesma forma. Isso é 
evidente pelo exemplo do aluno vencedor 
Andrés Espinoza, que não é um falante de 
herança, e ninguém de sua família tem 
conhecimento de português. É um aluno da 6ª 
série, que explorou de forma criativa as 
possibilidades de seu futuro, enquanto 
articulava tão bem a língua portuguesa em seu 
presente. A única exposição que Andrés tem ao 
português é em sala de aula. Isso deve ser 
motivo de grande orgulho para a nossa 
profissão.”  

  

A professora Anete sugere “motivar os alunos 
oferecendo conhecimento prévio sobre o tema 
do concurso, dando extra crédito pela tarefa e 
envolvendo todos os alunos na seleção dos 
trabalhos. É importante que os alunos tenham 
tempo suficiente para completar a tarefa, 
portanto o quanto antes o concurso e suas 
regras forem apresentadas aos alunos, melhor 
chances de um número maior de participantes. 
Dê prazos para a entrega do trabalho e que seja  
muito antes do prazo oficial, desta forma você 
poderá ter tempo de avaliar se os alunos 
fizeram a tarefa focada no tema  do concurso e 
os demais alunos terão tempo de votar nos 
trabalhos.” Finalmente, a professora Beatriz 
ressalta: “Eu incentivo todos os professores a 
participarem da competição no próximo ano. 
Claro que a motivação de ganhar o concurso te 
move a participar, mas a grande vitória é o que 
ganhamos ao estudar a língua portuguesa e os 
países onde ela é falada.” Essas palavras 
também ecoam a fala do professor Edvan: "é 
preciso ter em mente que o processo é mais 
importante do que o produto. E isso vale não só 
para a aula de português, mas também para a 
vida.” 

Professora Anete Arslanian, da Miami Beach Senior 
High School
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Portuguese Language Journal 
#14 Deadline Extended! 
The PLJ - Portuguese Language Journal invites the 
submission of original, unpublished manuscripts on 
Second Language Acquisition, Methodology of Foreign 
Languages Linguistics, Cultural Studies, Film Studies, 
Literary Criticism, Pedagogy, and also reviews of books, 
multimedia and other pedagogical material connected to 
the teaching and learning of Portuguese. 

The deadline for the submission is June 30th at 11:59 
p.m., Eastern Time. Notification of acceptance can be 
expected by September 30th. 

https://www.portugueselanguagejournal.com/ 

Revista Orientes do 
Português 

A Revista Orientes do 
Português é a primeira revista 
acadêmica em língua 
portuguesa na Ásia! A revista 
é editada pelo Instituto 
Politécnico de Macau (IPM). A 
revista está com submissão 
de trabalhos para a próxima 
edição aberta até o dia 12 de 
julho. Leia mais em http://
orientes-do-
portugues.ipm.edu.mo/
submissoes/.  

II Jornadas da Língua 
Portuguesa  

O evento será nos dias 2 a 6 
de novembro de 2020 e 
recebe submissão de 
comunicações até 15 de 
setembro. É organizado pelo 
Centro Camões I.P. no 
Mindelo, a Universidade de 
Cabo Verde e a Delegação 
de Educação de São Vicente. 
Informações no link: https://
clpcamoes-
mindelo6.webnode.com/l/ii-
jornadas-da-lingua-
portuguesa-chamada-para-
submissao-de-
comunicacoes/.  

POR DENTRO DOS EVENTOS 
Publicações | Chamadas em Aberto | Conferências
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II Congresso Mundial 
de Bilinguismo e 
Línguas de Herança  

O evento será realizado em 
Brasília nos dias 29-31 de 
outubro de 2020. A primeira 
circular com mais informações 
pode ser acessada no link 
https://plataforma9.com/
congressos/ii-congresso-
mundial-de-bilinguismo-e-
linguas-de-heranca-em-brasilia. 

IAALT Webinar sobre 
atividades assíncronas 

IALLT's June 24 webinar 
features Florencia Henshaw 
(University of Illinois) who will 
be discussing purposeful 
asynchronous communication 
activities to engage students 
at the novice, intermediate, 
advanced levels.  
 Date: Wednesday, June 24, 
2020 
Time: 11:00am PST / 12:00pm 
MST / 1:00pm CST / 2:00pm 
EST 
Webinar Duration – 1 hour 

The webinars offered by The 
International Association for 
Language Learning 
Technology (IALLT)  are free 
and open to all interested 
participants. Details and link 
to registration can be found 
at: https://iallt.org/webinars/
6-24-20/. 

IX EMEP - Encontro Mundial sobre 
o Ensino de Português terá uma 
versão online! 

#IXEMEP
O IX EMEP anunciado para os dias 7 e 8 de agosto de 
2020 na Harvard University foi cancelado devido a 
preocupações com o COVID-19 (Coronavírus) e a 
impossibilidade de garantir a infraestrutura e de 
realizar viagens durante o evento. Porém, o 
presidente Luis Gonçalves e demais integrantes da 
direção da AOTP estão organizando uma versão 
mais compacta do IX EMEP a ser realizada ONLINE! 

O programa será disponibilizado em breve! Fiquem 
no aguardo!
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Cursos para Formação Continuada 

✦ Ciclo de discussões sobre Português como Língua de 
Herança “Brasil em Mente”.  As discussões serão sobre 
temas como identidade, globalização, bilinguismo, entre 
outros.  Você recebe um vídeo instrucional e dicas de 
recursos adicionais para se preparar para a discussão ao 
vivo. Confira a programação de verão online e os valores 
no link http://www.brasilemmente.org/programacao-
online.html?fbclid=IwAR2FHzkpadRO1zAo-
YKvBriJe7nok4BfVA_nUyU34wUI1PHdG5bjh7P2jEk  

✦ O curso de atualização para professores de 
Português como Língua Estrangeira oferecido pelo 
Departamento de Estudos Portugueses e Estudos 
Românicos da Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto (FLUP), Portugal, vai ocorrer dos dias 13/07 a 24/07 
de 2020. O curso é à distância. Acesse https://
sigarra.up.pt/flup/pt/ucurr_geral.ficha_uc_view?
pv_ocorrencia_id=452444.  

✦ ACTFL is offering a one year free membership to any 
new member who joins before June 30, 2020. Please 
use this special PDF application. Download the PDF, save 
it to your desktop, fill out, and return as an email 
attachment. All current ACTFL members will also receive 
an automatic 90-day extension of their current 
membership terms. Once it has been processed, you will 
receive an emailed receipt. 
https://www.actfl.org/news/all/resources-response-
covid-19. 

Journal of the National 
Council of Less 
Commonly Taught 
Languages  

The deadline to submit 
articles to the JNCOLCTL is 
July 1st. Submit your 
contribution through the link: 
http://conference.ncolctl.org/
newsletter-journal/journal-
submission   

Symposium on 
Language Pedagogy in 
Higher Education 
(SOLPHE) 

The Symposium on Language 
Pedagogy in Higher Education 
will take place online (via 
Zoom) on October 2 & 3, 
2020, and will be FREE. Invited 
speakers include Dr. Claudia 
Fernández, who will facilitate a 
workshop on "Re-designing 
the Basic Language 
Curriculum for the 21st 
Century”, and Dr. Cori Crane 
will do a workshop on 
"Working Towards Perspective 
Transformation: Fostering 
Critical Reflection in the 
Language Classroom”.  

Deadline to submit proposals 
until June 15. Submissions 
from language program 
directors, graduate students, 
and faculty of all ranks and 
languages are welcome for 
20-minute presentations. For 
more information, please visit: 
solphe2020.wixsite.com/uiuc  
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RECURSOS PEDAGÓGICOS

✦ VAMOS NESSA? VAMOS! is a book for students of 
Portuguese in the secondary level. From the Directorate of 
Intercultural Bilingual Education under the Ministry of 
Education of the Province of Corrientes, was designed as a 
bibliographic complement to the teaching of Portuguese. 
This publication is an audio book, as it allows you to develop 
and deepen listening skills through QR codes, which, along 
with texts, images and games, allows Portuguese teaching-
learning to be highly motivating and meaningful. Access it: 
https://drive.google.com/file/d/
1GRqhihB9ISRCKjtvHskDLBOx-rDCg8DP/view?
fbclid=IwAR1W0RvQsDI-
TH0syjOZf7Cdu5JCSJgH4YgJj__D67PrMO0TeiL8XJY57Sg  

✦ O Portal do Professor de Português Língua Estrangeira / 
Língua Não Materna (PPPLE) é uma plataforma on-line que 
oferece à comunidade de professores recursos e materiais 
para o ensino e a aprendizagem do português como língua 
estrangeira / língua não materna. O Portal é fruto de 
cooperação linguístico-cultural entre os Estados Membros 
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). O 
PPPLE contribui para as estratégias de promoção, difusão e 
projeção do português no mundo, criando um sistema 
internacionalizado de gestão do ensino de PLE/PLNM. 
Acesse em https://ppple.org/o-portal.   

✦ Você já conhece o Acervo Celpe-Bras? No site http://
www.ufrgs.br/acervocelpebras/acervo você encontra todas 
as tarefas do exame Celpe-Bras organizadas por ano. 
Organizado pelo Grupo Avalia, o acervo também 
disponibiliza a categorização das tarefas da Pare Escrita para 
facilitar a sua navegação pelos materiais. Confira aqui 
https://www.ufrgs.br/grupoavalia/.  

✦ Materiais da Olimpíada 
de Língua Portuguesa
  

 A Olimpíada de Língua 
Portuguesa Escrevendo o Futuro é 
planejada para alunos de escolas 
de língua materna no Brasil, mas 
contém materiais muito ricos que 
podem servir de inspiração e 
serem adaptados para aulas de 
PLA também. Os materiais se 
dividem nos gêneros poema, 
memórias literárias, 
documentário, crônica e artigo de 
opinião. Confira os cadernos 
virtuais aqui: https://
www.escrevendoofuturo.org.br/
caderno_virtual/ 

Webinários sobre 
materiais didáticos  

 Isabel Borges, Susana 
Leite, Helena Bayan e Carla 
Oliveira partilham estratégias de 
ensino-aprendizagem com os 
métodos de sua autoria para 
crianças, adolescentes e adultos.  
A participação é GRATUITA, 
mediante INSCRIÇÃO em: bit.ly/
wb-ple 
Webinars Crianças >> 17 de 
junho às 12h00 e 23 de junho às 
17h00 
Webinars Adolescentes e Adultos 
>> 18 de junho às 12h00 e 24 de 
junho às 17h00 
(Fuso horário: GMT+1 – Lisboa) 
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Raça, Diversidade e Justiça Social 
 A Associação ACTFL, que publica a revista Foreign Language Annals, organizou 
uma edição especial com acesso aberto a artigos sobre raça, diversidade e justiça social.  
Acesse todos os artigos AQUI.  

Alguns títulos:  

•  Connecting With 
Communities of Learners 
and Speakers: Integrative 
Ideals, Experiences, and 
Motivations of Successful 
Black Second Language 
Learners, by Uju Anya.  

•  Spanish Only for Foreign 
Language in the 
Elementary School (FLES): 
Competing Discourses in 
Local Language Policy, by 
Ryuko Kubota e Shawna 
Catlett. 

•  Making a difference: 
Language teaching for 
intercultural and 
international dialogue, by 
Michael Byram e Manuela 
Wagner.

�1

Com a pandemia, a oferta de lives e webinários 
cresceu consideravelmente e expandiu o acesso a 
conteúdo produzido por professores do mundo 
todo! Seguem duas dicas: 

A canção na sala de aula 

Essa live foi promovida pelo grupo de pesquisa 
Discurso, Cotidiano e Práticas Culturais do Grupo 
Discuta (UFC) e pelo II Colóquio Discurso e Práticas 
Culturais - Dipracs. O Prof. Dr. José Coelho de Souza, 
da Universidade de Manchester, na Inglaterra, fala 
sobre práticas litero-musicais  e como trabalhar 
canções na sala de aula. Em português. Acesse o 
vídeo AQUI. 

Corpus de aprendizes de português 

Este webinário apresenta o corpus de aprendizes 
MACAWS, Multilingual Academic Corpus of 
Assignments - Writing and Speech, compilado com 
base em textos produzidos nas aulas de Português e 
Russo da Universidade do Arizona sob a direção da 
Prof. Dra. Shelley Staples. O webinário explica como 
usar o corpus e como criar materiais didáticos usando 
os textos e recursos oferecidos. Em inglês. Acesse o 
vídeo AQUI.  

O corpus pode ser acessado no link https://
macaws.corporaproject.org/. Para registrar-se e obter 
acesso ao corpus, envie um email para 
collaborate@writecrow.org.  
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CURSOS E CONCURSOS DE PORTUGUÊS 

CURSO DE PORTUGUÊS: LÍNGUA E CULTURA 

 Conheça os Brasis do Brasil! Um curso 
para você que quer aprender português de um 
jeito diferente e divertido, viajando pelo Brasil 
sem ter que sair de casa.  

Oferecido pela Universidade Estadual de Feira 
de Santana (UEFS), o curso é 
organizado em 6 workshops e está 
direcionado a pessoas que já têm 
algum conhecimento de língua 
portuguesa e pretendem melhorar a 
sua competência comunicativa 
conhecendo mais sobre as 
entranhas do Brasil, conversando, 
discutindo, brincando, cantando, 
contando causos, partilhando 
vivências e experiências, recitando, 
interagindo com brasileiros de 
distintas partes do país.  

CONCURSO BRASILIDADES 

Estão abertas até 22 de junho, as 
inscrições para o "Brasilidades: Concurso de 
Língua Portuguesa e Cultura Brasileira no 
Reino Unido”, em homenagem ao 
centenário de nascimento da escritora 
Clarice Lispector. O concurso é uma 
iniciativa da Embaixada do Brasil em 
Londres e do King’s College London, e 
integra as atividades do Programa de 
Leitorado do Ministério das Relações 
Exteriores. 

Acesse http://londres.itamaraty.gov.br/e…/
concurso_brasilidades.xml e faça já a sua 
inscrição! 

1. Sons do Brasil - 01 a 3/7  
2. Cantos do Brasil - 6/7 a 10/7 
3. Saberes e Sabores do Brasil - 13/7 a 17/7 
4. Línguas do Brasil - 20/7 a 24/7 
5. Artes do Brasil - 27/7 a 31/7 
6. Festas do Brasil - 3/8 a 7/8

15

http://londres.itamaraty.gov.br/en-us/concurso_brasilidades.xml?fbclid=IwAR2CbmS5PSIVXIMCdOEeFctrv52qH-rKBaxkTyRdeycs2M9Whxb4s8V3sus
http://londres.itamaraty.gov.br/en-us/concurso_brasilidades.xml?fbclid=IwAR2CbmS5PSIVXIMCdOEeFctrv52qH-rKBaxkTyRdeycs2M9Whxb4s8V3sus
http://londres.itamaraty.gov.br/en-us/concurso_brasilidades.xml?fbclid=IwAR2CbmS5PSIVXIMCdOEeFctrv52qH-rKBaxkTyRdeycs2M9Whxb4s8V3sus
http://londres.itamaraty.gov.br/en-us/concurso_brasilidades.xml?fbclid=IwAR2CbmS5PSIVXIMCdOEeFctrv52qH-rKBaxkTyRdeycs2M9Whxb4s8V3sus


 Vamos descolonizar nossas práticas e trazer mais obras escritas por autoras negras 
e autores negros para nossas aulas? Aqui você encontra algumas dicas de leitura! 

AMORAS 
Autor: Emicida 

Gênero: Infantil 

Publicação: 2018 

Editora: Companhia das 
Letrinhas 

Páginas: 44

ESTELA SEM DEUS 
Autor: Jéferson Tenório 

Gênero: Romance 

Publicação: 2018 

Editora: Zouk 

Páginas: 208

ORUKOMI MEU NOME 
Autora: Esmeralda 
Ribeiro 

Gênero: Infanto-Juvenil 

Publicação: 2007 

Editora: De Mãozinha 

Páginas: 24
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Sugestões de Leitura 
Obras para você ler e trabalhar em aula!

QUARTO DE DESPEJO 
Autora: Carolina Maria de 
Jesus 

Gênero: Diário 

Publicação: 1960 

Editora: Ática 

Páginas 173

PEQUENO MANUAL 
ANTIRRACISTA 

Autora: Djamila Ribeiro 

Gênero: Manual 

Publicação: 2019 

Editora: Companhia das 
Letras 

Páginas: 136

OLHOS D'ÁGUA 
Autora: Conceição 
Evaristo 

Gênero: Conto 

Publicação: 2014 

Editora: Pallas 

Páginas: 116
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  10 sugestões de práticas antirracistas nas aulas de português 
por Mauricio Souza Neto 

1. Reorganizar nosso vocabulário acerca da perspectiva colonial 
Já parou para pensar por que, quando estudamos a história da língua portuguesa e dos povos da Península 
Ibérica usamos os termos ‘conquista’ e ‘reconquista’ para nos referir aos feitos de portugueses e espanhóis, 
mas ‘invasão’ quando vamos nos referir aos povos árabes? Que tal começar com uma reconfiguração desses 
termos e da própria história?  
2. Rever a história da língua portuguesa 
Para Rosa Virgínia Mattos e Silva, africanos e afrodescendentes foram os principais difusores da língua 
portuguesa no Brasil e os principais formatadores do português popular brasileiro. Se unirmos essa tese aos 
quadros de Jean-Baptiste Debret, temos uma aula interdisciplinar sobre o brasil e a língua portuguesa. 
3. Reorganizar nosso vocabulário da língua portuguesa 
Algumas palavras e expressões tão comuns são formas cristalizadas e naturalizadas do racismo. Portanto, 
devemos conhecê-las e compartilhar com nossas alunas e nossos alunos para evitar o uso. Algumas delas são 
‘denegrir’, ‘meia tigela’, ‘a coisa tá preta’, ‘mercado negro’, ‘criado-mudo’. Nesse sentido, vários trabalhos são 
possíveis em sala.  
4. Refletir sobre a ideia do ‘pretoguês’ e do ‘português de arremedo’ 
Sabendo da sugestão anterior, precisamos rever os exemplos que utilizamos em sala para nos referir a erros 
linguísticos. Até que ponto o que apresentamos como erro ajuda a reforçar estereótipos, sobretudo da 
população negra? Leiamos Lélia Gonzáles e “Tom Zé” Bacelar da Silva (professor da University of Arizona) . 
5. Enegrescer as ementas e os currículos 
Montar um curso não é tarefa fácil, todos nós sabemos. Que tal, iniciarmos o semestre revendo quantas 
referências negras estamos apresentando? A falta de intelectuais negros e negras na bibliografia dos cursos é 
um mecanismo epistemicida.  
6. Recolorir o ‘whitewashing’ feito em personalidades negras 
É preciso lembrar, ou informar, que Machado de Assis e Lima Barreto eram escritores negros. Que tal propor 
um trabalho de busca de outras personalidades embranquecidas, ou cuja identidade de cor e de raça foram 
apagadas?  
7. Apresentar literatura feita por negros e negras 
O que o livro didático tem trazido de literatura negra? O que temos trabalhado em sala de aula? Uma vez, 
trabalhando com o passado, criamos biografias bibliografias de pessoas negras. Alguns nomes: Paulina 
Chiziane, Lívia Natália, José Carlos Limeira, Ondjaki, Carolina de Jesus, Maria Firmina dos Reis.   
8. Apresentar literatura feita por indígenas 
Quase nunca falamos da literatura indígena. Aqui vão alguns nomes que podemos acrescentar nos nossos 
cursos: Graça Graúna, Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, Ailton Krenak, Auritha Tabajara, Cristino Wapichana, 
Denizia Kawany Kariri Xocó Fulkaxó, Edson Kayapó, Ely, Macuxi.  
9. Diversificar as imagens que levamos para sala de aula 
As imagens que levamos para sala de aula podem ajudar na luta antirracista, mas também podem reforçar 
estereótipos. As imagens que você leva para sala de aula, sobretudo nas temáticas sobre ‘família’ e ‘trabalho’ 
traz figuras negras e indígenas? Quando o tema é ‘moradia’, favela e oca tem convidado a refletir sobre as 
situações de desigualdade, ou a reforçar preconceitos?  
10. Criar e apoiar projetos de justiça social 
Um projeto pode ser pequeno na sua extensão, mas potente em sua força. Que tal, ao trabalhar meses do ano, 
criar um calendário que homenageie personalidades negras e indígenas? Alguns nomes, inclusive já foram 
sugeridos.
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1. Como era o PLH em Washington, e nos EUA quando 

chegou, e como é agora, ou como mudou? Alguma 
ideia para onde vai? 

Eu me mudei para a região de Washington, DC em 
junho de 2003, meu primeiro filho nasceu em 
setembro do mesmo ano e, sem família ou amigos 
por perto, eu sentia uma solidão enorme. Isso 
começou a mudar em agosto de 2004, quando 
participei do encontro que deu origem ao MBV, que 
começou como um grupo de mães brasileiras na 
Virginia, depois ampliou para residentes de 
Maryland e DC e continua forte até hoje. Foi nesse 
grupo que, em setembro de 2005, nasceu o 
programa de educação e cultura que, anos depois, 

Entrevista com a professora 
Ana Lúcia Lico

Co-fundadora da Associação Brasileira de Cultura e Educação (ABRACE), Ana Lúcia 

acumula 28 anos de trajetória profissional em comunicação corporativa, responsabilidade 

social e desenvolvimento, além de ser uma referência em bilinguismo e Português como 

Língua de Herança na região de Washington, Distrito de Colúmbia.
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seria formalizado oficialmente como uma ong, a 
Associação Brasileira de Cultura e Educação - 
ABRACE. Naquela época, ainda nem se falava em 
língua de herança, identificação que começamos a 
usar a partir de 2009, quando a ABRACE, em 
parceria com a Georgetown University, preparava a 
a II Oficina para Professores de Português para 
Crianças. Na ocasião, por sugestão da querida amiga 
e parceira, professora Clemence Jouet-Pastre, o 
professor Vivaldo Andrade dos Santos e eu 
começamos a utilizar a terminologia Língua de 
Herança em todas as oportunidades que podíamos. 
Essas oficinas, cinco realizadas ao longo de quatro 
anos, foram muito bem recebidas, com participantes 
das mais diferentes regiões dos EUA e serviram de 
exemplo para o Ministério das Relações Exteriores, 
que passou a disseminar o modelo em outros 
estados. 

Hoje em dia, o PLH é amplamente divulgado, 
reconhecido e até compreendido nos EUA e no 
exterior, ainda que predominantemente entre os 
profissionais de educação e lideranças comunitárias. 

Em Pequim, minha nova residência na China desde 
setembro/outubro de 2019, ainda tenho muito que 
aprender para entender a dinâmica do movimento 
migratório e como fica a relação com a herança 
linguístico-cultural num país em que o número de 
expatriados que falam a língua do país é bem baixo.  
Eu gostaria de realizar uns projetos de 
fortalecimento de grupos de apoio para mães e 
filhos, por meio de atividades envolvendo literatura, 
arte e memórias de infância, e uma iniciativa 
especial com jovens adolescentes. 
 
2. Depois de tantos anos nos EUA, agora que nos deixa 
pela China, o que é que ficou por fazer? Qual é o 
projeto que ficou na gaveta? 

Ficou muito por fazer! (risos) Mas quero destacar 
dois grandes projetos com os quais ainda sonho e 
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que ficam guardados por enquanto. O primeiro é a 
criação de um programa contínuo de educação para 
mães, pais e responsáveis para que entendam seu 
papel fundamental no ensino-aprendizagem da 
língua-cultura de herança. O segundo é o plano de 
expansão da ABRACE para diferentes estados, 
atendendo a uma demanda crescente por orientação 
sobre os primeiros passos para se estruturar 
iniciativas coletivas e como avançar de forma sólida. 
 
3. O ensino de PLH é, em muitos casos, uma luta de 
escolas comunitárias. Que relações podem e devem ser 
criadas entre essas escolas e os pais, as comunidades 
na diáspora, as autoridades locais, e os consulados? 
Que dinâmicas devem ser evitadas nessas relações?  

Para responder direito a esta pergunta, eu teria que 
escrever um livro... (risos de novo). As palavra-
chave seriam integração e visão em prol da 
coletividade. Atuação das escolas comunitárias 
integrando os pais ao processo de planejamento e de 
realização de programas e aulas; as comunidades da 
diáspora atuando de forma integrada na diáspora, 
compartilhando desafios e soluções; as escolas 
procurando integrar-se às autoridades locais para 
estabelecer relacionamento próximo, potencializar 
sinergias e serem respeitadas e valorizadas; com os 
Consulados, integração no planejamento de ações 
para  conhecer e atender os cidadãos brasileiros e 
suas famílias. Eu recomendaria também uma forte 
integração e atitude de parceria com universidades 
e pesquisadores e formadores de opinião no país de 
acolhimento e no pais de origem.  

As dinâmicas a serem evitadas, na minha opinião, 
referem-se à postura das lideranças das escolas 
comunitárias. É muito mais importante juntar forças 
para somar a partir do que se tem em comum, do 
que destacar as diferenças. Quando se propõem a 
dialogar e unir esforços, as diferentes escolas e 
diásporas ganham em aprendizado, em coerência, 
em consistência e em chances de resultados 
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positivos de longo prazo. Diante da situação quase 
crônica de limitação de recursos humanos e 
materiais nos mais variados cenários e ambientes, 
torna-se essencial evitar o olhar apenas para o 
próprio umbigo, e sim ampliar o escopo de análise, 
de propostas, de sinergias nos mais diversos 
âmbitos.  

4. Há alguma coisa da experiência aqui que poderá 
ser reciclado e reproduzido na China? 

Eu espero que sim, e vou trabalhar para isso. Seja 
pela criação ou fortalecimento de um grupo de 
mães, ou por um programa de literatura e biblioteca 
viva, ou mesmo pela estruturação de um programa 
de jovens voluntários, eu gostaria muito de poder 
contribuir para manter forte o vínculo com as raízes 
identitárias junto à diáspora brasileira em Pequim.  
 
5. Além do seu trabalho com o PLH, você também é 
uma líder comunitária e pertence ao conselho de 
cidadãos brasileiros no mundo. Como a sua mudança 
para a China vai mudar a sua participação no 
conselho? 

Eu sou membro do Conselho de Cidadãos da 
jurisdição de Washington, DC até o mês de junho de 
2020, a partir de quando passo a ser membro-
fundador do mesmo Conselho. Sou também 
membro do Conselho de Representantes dos 
Brasileiros no Exterior (CRBE) nesse mesmo 
período, no qual ocupo a Coordenação de Educação, 
com um colega do Japão. Com a mudança para a 
China, é grande a expectativa de montar um 
Conselho de Cidadãos em Pequim pois, embora a 
comunidade brasileira por lá não seja muito grande, 
parece que há oportunidades para estreitar a relação 
cidadão – governo e realizar algumas atividades que 
beneficiem a diáspora local. 
 
6. Você já publicou algumas coisas que escreveu; você 
é uma líder e uma referência no mundo do PLH, você 
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tem uma longa, reconhecida e admirável experiência 
no PLH, que vai desde o trabalho com os pais, ao 
desenvolvimento de currículo, administração escolar, 
até o planejamento de planos e de atividades para sala 
de aula. Com todo esse conhecimento adquirido na 
prática e na performance, você tem algum plano para 
escrever e publicar, de mãe para mãe, de professora 
para professora, de imigrante para imigrante, ou em 
qualquer outra qualidade? (Mais que uma 
curiosidade, esta pergunta é uma intimação amistosa 
em nome de todos os membros da AOTP, e que vem de 
um profundo respeito pela sua trajetória e que 
esperamos que você enfrente com determinação). 

Nossa, eu poderia ler o texto desta pergunta todos 
os dias em que estiver desanimada ou em dúvida 
sobre meu potencial de contribuição no campo do 
PLH. Eu fico muito agradecida mesmo pelas 
palavras gentis, mas eu não trilhei nada sozinha, 
aprendi muito com muita gente, desde o básico, e só 
conseguir realizar o pouco que consegui porque tive 
ótimas companhias e parcerias ao longo desses 15 
anos. Antes de um plano, eu tenho sim o sonho 
(antigo) de escrever um livro. Inicialmente pensado 
para ser de memórias, nos últimos esse sonho vem 
se desenhando para ser mais um compartilhar de 
caminhos, como uma conversa na sala de casa, 
combinando recortes dos vários papeis, mas acima 
de tudo o de mãe. Como eu já disse muitas vezes, eu 
só sei ser mãe na minha língua nativa, que é a 
minha língua do coração, e eu aprendi a ser mãe já 
‘longe de casa’, na condição de imigrante, e será 
extremamente gratificante o dia em que eu 
conseguir colocar parte dessa vivência no papel e 
poder chegar ao coração de outras mães que, como 
eu, um dia se viram sozinhas e cheia de incertezas. 
Podemos estar distantes mas não estamos sozinhas! 
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